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 منه عنه نهي وما شروطه بابتابع: 
 عبد الكريم الخضيرالشيخ: 

 

 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. ال
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 .وعلى آله وأصحابه أجمعينهللا  لم على رسوسال ة والصالالو  ،الحمد هلل رب العالمين

 :أما بعد ،برحمتك يا أرحم الراحمين ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين
 :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 
 .متفق عليه "عن النجش -صلى هللا عليه وسلم-نهى "وعنه قال: 

به نا محمد وعلى آله وصحنبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 عين.أجم

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 "عن النجش -صلى هللا عليه وسلم-نهى  قال:"يعني ابن عمر صحابي الحديث السابق  "وعنه"

بسكون الجيم مصدر نجش ينجش نجشًا مثل ضرب يضرب ضربًا، والمقصود به في األصل تنفير الصيد 
راء شيء ال يمكن صيده يثار من أجل أن يتبين إذا كان مختفيًا و  ،لكي يتبين ،واستثارته من مكانه ليصاد

 .ليتضح أمره فيصاد ؛وينجش
تأتي إلى  ،بالمشتري  ضرارلإلإما لنفع البائع أو  ،هازيادة في السلعة ممن ال يريد شراءال :وهو في الشرع

ولو  ،رةسيابي الت أنت ماو واحد وثالثين ألف  :سلعة تباع سيارة يحرجون عليها في المعارض ثالثين ألف تقول
 ،ثالثة وثالثين :تقول ،اثنين وثالثين :تريد أن يقال ،ةغب ما لي ر وهللا :تقولفي مجلس الخيار  باعوا عليك وأنت

أو لتضر المشتري، فإن كان باتفاق  ،ها إما لتنفع صاحب السيارةوثالثين وهكذا، وأنت ال تريد شراءأربعة  :ويقال
ن كان من غير اتفاق مع البائع فيستقل الناجش باإلثم إذا  ،لتحريموالنهي هنا ل ،مع البائع اشتركا في اإلثم وا 

ة فيتفق لعيضر البائع يؤتى بالس ،أحيانًا يكون عكس هذا ،صورةعلى هذه الو  ،حصل العقد على هذه الكيفية
 :سيارة بخمسين ألف كم نقول ،الحاضرون ممن يريد شراء هذه السلعة على عدم الزيادة فيها ليشتركوا فيها

يدلي برأيه وكل واحد  ،ر من هذا، ما تجيب أكثويوقفون على هذا ،واحد وعشرين :والثاني يقول ،عشرين ألف
لكن الذي يهمنا  ،هذا إضرار بالبائع وهو أيضًا ال يجوز ،بع على الرجل ال يفوتك ،ترى ما تسوى أكثر من هذا

 .الزيادة الذي هو النجش
اثنين  :قال الثاني ،واحد وخمسين :لناجشفقال ا ،النجش إذا حصل السيارة تستحق خمسين ألف

ألن بعض الناس يشتري  ؛واشترى هذا المسكين الذي غرر به ،ألفثمانين  ،إلى سبعين ألف وأوصلوهاوخمسين 



أنا بحاجة  ...لوال أنها تستحق ما سيمت تسعة وسبعين ألف إال أنهاو  ،يشتري بالتقليد ما يعرف األسعار ،بالتقليد
زيادة يسيرة فهي تستحق هذا الثمن، إذا اشتريت هذه السيارة التي ال تستحق إال خمسين ألف بسبعين  إليها أزيد

ذا صحح هل يثبت الخيار للمشتري أو ال فهل البيع صحيح أو ،ألف أو ثمانين ألف اإلثم  ؟يثبت باطل؟ وا 
صحة المسألة خالفية من حيث الصحة وعدم ال ،عن النجش -صلى هللا عليه وسلم-نهى رسول هللا  ،حاصل

الظاهرية عندهم أن كل نهي يقتضي الفساد، كل نهي يقتضي الفساد، وعلى هذا البيع الذي تم  ،بين أهل العلم
فالعقد باطل  ،إذا اطلع المشتري على حقيقة الحال يرد السلعة ،رد السلعة بهبهذه الصورة فاسد، وهو عقد باطل ت  

لكن القاعدة في  ،عند المالكيةأيضًا وهو معروف  ،ا قول عند الحنابلةألن كل نهي يقتضي الفساد، وهذ ؛عندهم
أو بيع خنزير  ،أو بيع كلب ،ذات المنهي عنه بيع خمر مثالً  ،مثل هذا أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه

العقد  أو إلى شرطه، عاد النهي إلى شرط العقد يبطل، إذا عاد إلى أمر خارج يصح ،عاد إلى ذات العقد باطل
الذي هو شرط لصحة الصالة بثوب  ومثلنا لهذه القاعدة بأمثلة مرت بنا مرارًا من أوضحها سترة العورة ،مع اإلثم
ال باطلة؟ نعم أو بثوب حرير بالنسبة للرجال الصالة صحيحة ،مغصوب ويش يصير بالنسبة ستر العورة  ؟وا 

ال ب، عاد النهي إلى الشرط، اللصالة؟ شرط  اطلة؟ لصالة صحيحة وا 
 باطلة. طالب: 

إذا عاد إلى أمر خارج صلى وعليه عمامة حرير هل عاد إلى لكن  ،باطلة ألنه عاد إلى شرط العبادة
هنا عاد إلى أمر خارج، وعلى هذا يصح  ،عاد إلى أمر خارج فصالته صحيحة ؟ذات العبادة أو إلى شرطها

فهو مغرر به، لو كانت الزيادة  ،زيد عليه له الخيارلكن له الخيار إذا عرف أنه  ،العقد عند جمع من أهل العلم
ال ال؟ في النجش  ،من غير نجش  ،هذه يثبت الخيار مطلقاً وسيأتي هذا في باب الخيار يثبت الخيار مطلقًا وا 
أما لو كانت أقل من  ،الثلث فأكثر يثبت الخيار للزيادة الفاحشة ،لكن لو كانت الزيادة فاحشة ،مثل المصرات

ثم لما اشترها وجدها ما تسوى إال  ،بسبعين ألف ؟كم هذه السيارة ،وليس هناك تغرير ،س هناك نجشالثلث ولي
ال مو بظاهر :نقول ،خمسين فهم يحددون  ؟الزيادة ال تبلغ الثلث فال تستحق اإلقالة وال الخيار، ظاهر الفرق وا 

ذا كان دون ذلك فال خيار له ،ارله الخيفإذا كان الثلث فأكثر  ،الزيادة التي فيها خيار الغبن بالثلث لكن مع  ،وا 
 ولو كانت الزيادة أقل من الثلث، نعم؟  ،من النجش المحرم يثبت له الخيارالنهي وجود مثل هذا 

 طالب:.......
جل هذا قاعدة في كثير من األبواب، من أ هذا اتخذ ،الثلث والثلث كثير -الصالة والسالمعليه -لقوله 

أو  ،ةلعفيما لو زاد صاحب الس تهفي حكم النجش فيما لو زاد فهو من حقيق ،-ة والسالمالصالعليه -القول منه 
 ،واحد وخمسين ،واحد وخمسينقال الدالل راح يمين يسار  ،ألفخمسين  ؟زاد الدالل السمسار، كم نقول السيارة

لحاضرين وصار هو معروف عند ا أو صاحب السلعة تنكر وجاء يزود أو ما ،واحد وخمسين :حد قالأفي  ما
بسبعين ألف هذا في حكم  ها سيمتمن حقيقة النجش، شخص جاء بسيارته وحلف باهلل أن ؟يش، هذا إيزيد فيها

نسأل -المنفق سلعته بالكذب  ،بمبلغ كذا ، حلف أنها سيمتلو حلف على ذلك -نسأل هللا العافية-النجش، وهذا 
يدخل في  [( سورة آل عمران77)] {ْشَتُروَن ِبَعْهِد ّللاهِ َوَأْيَماِنِهْم َثَمًنا َقِليالً }ِإنَّ الَِّذيَن يَ  ،باليمين الكاذبة -هللا العافية

 نعم.  ،إنه سبب نزول اآلية :بل قيل ،هذا



نهى عن المحاقلة,  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي " -مارضي هللا عنه-وعن جابر بن عبد هللا 
 .رواه الخمسة إال ابن ماجه, وصححه الترمذي "علمإال أن تُ  المزابنة, والمخابر ة, وعن الثنياو 

عن المحاقلة,  -صلى هللا عليه وسلم-نهى رسول هللا "قال:  -رضي هللا عنه-وعن أنس 
 .رواه البخاري  "والمخاضر ة, والمالمسة, والمنابذ ة, والمزابنة

رضي هللا -هللا  بن عبد، ففي حديث جابر هذان الحديثان اشتمال على النهي عن صور من البيع
وهي  ،نسأوالنهي عنها أيضًا في حديث  "نهى عن المحاقلة" -عليه الصالة والسالم-أن النبي  -ماعنه

وهو  ،محاقلة، والمراد بها في تفسير جابر راوي الحديث أنها بيع الرجل الزرع بما يعادله من الحنطة ،مفاعلة
ألن الحنطة يبست  ؛بب النهي عدم العلم بالتماثلوس ،لكنه في سنبله يبيعه بما يعادله من الحنطة ،زرع حنطة
فال  ،دام الحب في سنبله ال يمكن االطالع على حقيقة مقداره بدقةما أما  ،ووزن معين ،كيل معين وصار لها

يمكن التماثل، والجهل بالتساوي عند أهل العلم في هذا الباب في باب الربا كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي 
 فاضل. كالعلم بالت
وهو على  ،وهي بيع التمر ،وهو الدفع الشديد ،من الزبن مأخوذةالمزابنة  ،"نهى عن المحاقلة والمزابنة"

يعني تمر هذه النخل وهو  ،نة تشتري عشر عشرين ثالثين نخلةبالمزا رؤوس النخل بالتمر الجاف كياًل، هذه
عليه -ا ممنوع كسابقه، وقد قال النبي وهذ ،أو على األرض وهو رطب بما يقابله من الجاف ،على رؤوسها

ألن  ؛بد من التساوي  لماذا؟ ألنه ال ((فال إذاً ))قال:  ،نعم :قالوا ((أينقص الرطب إذا جف؟)) :-الصالة والسالم
 . والمخابرة:بد فيه من التساوي، فإذا كان أحدهما رطبًا والثاني جاف ال يمكن تحقق التماثل التمر ربوي ال

ألن  ؛ألن المخابرة إما مأخوذة من الخبرة ؛وهي المزارعة ،ببعض ما يخرج منها من الزرعرض المعاملة على األ
أو ألن أول هذه المعاملة إنما  ،كما هو العادة ،وصاحب األرض ليست عنده خبرة ،الذي يزرعها خبير بالزرع

 حصلت بخيبر. 
بعض ازرعها على  :متر، وتقولعشرة آالف متر، عشرين ألف  ،اً المزارعة تعطي زيدًا من الناس أرض

ما  ،أو لي النصف الشمالي من األرض ،مائة صاعلي بالسنة خمس ازرع لي هذه األرض وصف   ،ما يخرج منها
وص، وهو الذي جاءت به النص ،نعم؟ هذا النوع الممنوع من المزارعة ،يخرجه النصف الشمالي من األرض

إذا  ،فيكون عمل المزارع هباء، فيتضرر بذلك ،فقطائة مأو تخرج خمس ،مائةاحتمال أن األرض ال تخرج خمس
 ،أو العكس ،قال: لي النصف الشمالي ولك النصف الجنوبي احتمال أن النصف الشمالي ينتج والجنوبي ما ينتج

على  ،لكن إذا كانت المزارعة والمخابرة على جزء مشاع ،والضرر ممنوع في الشرع ،بأحدهمافيحصل الضرر 
ألنهما  ؛وعلى هذا تنزل نصوص الجواز ،س، ال بأعلى النصف ،على الربع ،ه األرض مثالً ربع نصف ما تنتج

ما يتضرر أحدهما  ،تضرر صاحب الزرع في الغنم والغرم، إذا تضرر صاحب األرض في هذه الحالة يشتركان
 ،ففلصاحب األرض النصف وللمزارع النص عشرة آالف صاع، على حساب الثاني، فإذا أنتجت هذه األرض

وهذه هي  ،م والغرمأنتجت هذه األرض مائة صاع لصاحب األرض النصف وللمزارع النصف، فيشتركان في الغن
 الصورة الجائزة من المزارعة. 



ويراد بها االستثناء في حديث ماعز اعترف  ا،ثني :وقد تخفف فيقال ،والمراد بها االستثناء "االثنيه عن "
ت مرتين ثنى صار  :قلتألنه لو  ؛عليه مراراً ثم ثنى ذلك  ،اعترف ،لزنابا -الصالة والسالمعليه -عند النبي 

 .األصل وقد تخففهذا هو  اءوهنا هي ثني يعني استثن ،ولذلك ضبط الكلمة ثنى يعني كرر مراراً  ،فقط
بد أن يكون معلومًا،  ال ،بعتك هذه البضاعة إال كذا ،بد أن يكون االستثناء معلوماً  ال "علمإال أن تُ "

 :لكن لو قال ،عشرين صاع، بعتك هذه البضاعة إال ربعها، يكون معلوم ،صبرة إال عشرة أصواعك هذه البعت
ال بعتك هذه البضاعة ،بعتك هذه إال بعضها ألن المستثنى  ؛ما يصح؟ ال يصح إال بعضها، يصح االستثناء وا 

ن كان بعضهم  ،وبين أكثر شيء ،والبعض متردد بين أدنى شيء ،غير معلوم في االستثناء على قف يوا 
ال توقع بد من أن تكون معلومة لئ المقصود أن مثل هذه األمور ال ،أكثر من النصف اءوال يجيز استثن ،النصف

 .في الخصومة والشجار والنزاع
إال أن تعلم، لكن هذا  ، عن الثنياعلى آخرها متفق عليه ، فعودهتعقب جمل اءهذا استثن "علمإال أن تُ "

نهى عن المزابنة إال أن  ،إال أن تعلم ةنهى عن المحاقل ،أن تعلم هل يعود على الجمل السابقةاالستثناء إال 
هل  المتعقب للجمل المتعددة يعني االستثناء ،إال أن تعلم نهى عن الثنيا ،تعلم، نهى عن المخابرة إال أن تعلم

 يعود إليها جميعها أو إلى األخير فقط؟ نعم؟ 
 طالب:.......

 إلى الثاني؟  ف نعرف أنه رجع في هذا إلى األخير أو إلى األول أوإيه لكن كي
 طالب:.......
 كيف؟  ،إال أن تعلم المزابنةنهى عن  ؟رمحاقلة إال أن تعلم ويش صانهى عن ال

 طالب:.......
كلها  ..،معلومة من وعص، واآلمعلوم أن الزرع معلوم قدامك ،إال أن تعلم، نهى المحاقلة إال أن تعلم

 ومة. معل
 طالب:.......

 إلى مثنيات، مثنيات مجازية يجب أن يؤنث، نعم؟  هذه األمور فاعلها ضمير مستتر يعود ،ال ،ال
 طالب:.......

ال ما في قاعدة  نعم؟  ؟لكن هل هناك قاعدة تضبط هذا األمر وا 
 طالب:.......

جاء فيهم  ،جاء في حكمهم ةقذفال ،، القاذففي القذف -جل وعال-وهو قوله  ،اراً في مثال رددناه مر 
( سورة 5)] {ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوا*  }َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَد ًة َواَل َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَد ًة َأَبًدا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  ،ثالثة أمور

 نعم؟  ؟ماذا أو إلى األخيرة فقط؟ أم ،يعني هذا االستثناء يعود إلى الثالث الجمل [النــور
 طالب:.......

 ،الفسق يرتفع اتفاقًا، الوصف بالفسق يرتفع اتفاقاً  ،ألنه حق آدمي ، الجلد الحد إجماعًا ال يسقط؛فقط
ال ما تقبل إذا تاب؟ تق ؟لكن الجملة الوسطى يتناولها االستثناء أو ال يتناولها  بل شهادته وا 



 طالب:.......
نه يعود إلى : إوهذه حجة من يقول ،شهادة يعني عدنا إلى قبولهاإذا ارتفع الفسق الذي هو سبب رد ال

وأن شهادته تبقى  ،التحقيق يميلون إليهأهل وكثير من  ،أما من يقول وهو قول موجود عند أهل العلم ،الجملتين
أبيد، قرن بالت [( سورة النــور4)] {َواَل َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَد ًة َأَبًدا} :نعم، ولقوله ،ألخيرةاء ال يعود إال لواالستثن ،مردودة

أو تعليقه بوصف  ؟نعم ؟لتأبيد، أو معناه طول أمدهعناه الدوام على هذا انعم؟ مع أنه لو قرن بالتأبيد هل التأبيد م
( سورة 77)] {َنا َربُّكَ }َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض َعَليْ  :مع أنه جاء [( سورة البقرة59)] }َوَلن َيَتَمنَّْوُه َأَبًدا{ ؟يرفعه كما هنا

 أن التأبيد هل معناه التأبيد المستمر أو أن معناه في األصل طول األمد؟ المقصود  [الزخرف
  .الثانيطالب: 

حتى لو قلنا  ،نعم ،نه طول األمد كما يقول بعضهم: إلشخص حتى لو قلنالكن أنت افترض أن هذا ا
توبته من الغد، ما في طول أمد،  تثم تاب وحسن ،وجلدهذا لو أن شخصًا قذف محصنة، وشهد عليه الشهود 

ال ما نقبل ، والذي يقابل العدل تقبل شهادته العدلالذي  ..،األصل أن الذي ترد شهادته بالنص ؟نقبل شهادته وا 
ا الوصف الذي يدل على أنه إذا لم يتحقق هذ ،فتثبتوا [سورة الحجرات] {ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا} ،الفاسق

ذا قررنا هذا عرفنا هذا ،تقبل الشهادةو عدم قبول الشهادة إذا ارتفع ارتفع حكمه عليه تب ر    ،والمسألة خالفية، وا 
هي محل  ةوالثاني ،ولم يعد إلى األولى باالتفاق ،تعقب ثالث جمل عاد إلى األخيرة باالتفاق اءوهو أنه استثن

 "أال تعلم: "عن الثنيا إلى األخيرة اتفاقاً  االستثناء يعود :نقول ،عندنا ألنه يوضح ما ؛إلى عندنا نرجع ،الخالف
الرجل يبيع  :لكن هل عوده إلى األولى يرفع النهي؟ هذه محاقلة معلومة، وقلنا عن المحاقلة في تفسير جابر

يمكن أن  إال أن تعلم :هل نستطيع أن نقول ،في سنبله بحنطة جاهزة لألكلالزرع من الحنطة  ،الزرع بجنسه
يعود إلى هذا؟ ألن لو علمت ما صارت محاقلة، فال يمكن العلم بها، ال يمكن أن نعلم بدقة ما التساوي مع 

 ولو تحقق ،ألن هذا الشرط لن يتحقق ؛نهى عن المحاقلة :ملة األولىالج ىتعود إل المبدل منه، فهذه الجملة ال
 . وقل مثل هذا في المزابنة والمخابرة ،ما صارت محاقلة

زروع نها بيع ال: إقالوا عنها المخاضرة :والمخاضرة ،تقدمتوهذه  "نهى عن المحاقلة" :وفي حديث أنس
، لم ، على رؤوس النخل ثمره وهو أخضرهصالحدا زرع أخضر ما ب ،صالحها والثمار وهي خضراء، لم يبدو

الصالح في العنب أن  وبدون يحمر أو يصفر، ، قبل أن يزهي، وبدو الصالح إنما يكون بإيش؟ إصالحه يبدو
كون حينئٍذ من باب فإذا بيع قبل هذه الصالحية لالستعمال فإنه ي ،الصالح في الحب أن يشتد ، وبدويتموه حلواً 

والعنب  ،الزرع أخضر، ثم النخل أو طلعه أخضر ،لونه أخضر في هذه الحالة المخاضرة من وصفه، الغالب أن
 .أخضر، في هذه الحالة

مقام ألمسها يقوم لمسها المسة تأتي إلى صاحب سلعة وتقول: أي شيء أو أي سلعة الم :والمالمسة
 ،هو مصفودو أو يعطيك الثوب  ،شريت :يعطيك الثوب تلمسه تقولو الم مثاًل رؤيتها يكفيني اللمس، في ظ

س نعم ألن اللم ،غرر وجهالة اوفيه ،هذه مالمسة ،خالص اشتريناه من دون أن تنشره :تلمسه تقول ،مصفد
عنده وسيلة  ؟عمى وسيلتهطيب ماذا عن بيع األعمى، وشراء األعمى، األ ،وحده ال يكفي، اللمس وحده ال يكفي

 كيف؟ ؟نعم ؟غير اللمس



 طالب:.......
لكن المسألة الوصف يصلح حتى في حال الظالم، جاء في حال الظالم الوصف طيب الوصف نعم 

ال فخيار الخلف في الصفةثم إذا أصحب ،صفته كذا وكذا وكذا :بثوب وقال هل من هذا  ،ت إن طابق الوصف وا 
 ؟نعم ..ثم إن بان غير ذلك ،بد أن يوصف له وصف دقيق النوع األعمى؟ ال

 طالب:.......
 ؟األعمى

 طالب:.......
لما  ،ضعه في أبطه ومشىو لكن أن افترض أن أعمى اشترى ثوب ولمسه ووجده من النوع الذي يريد و 

ال ما يرجعه؟ إذًا ما يكفي اللمس، طيب افترضنا المسألة في أعمى في  ،د الركبةلبسه إذا به إلى ح يرجعه وا 
، مائة، نعملك: هذه خمستعطيه ورقة يقول  نعم يعرف ،اآلن كثير منهم يعرف العمالت المختلفة ،غاية النباهة

وبعضهم عنده طريقة إذا هذه عشرة،  :هذه مائة، تعطيه ثالثة يقول لك :كل تعطيه ثانية يقول هذه خمسمائة،
 ،يعرف إذا وصلت إلى هذا الحد فهي كذا ،وبسرعة فائقة ،يعرف مقاسها ،العملة وضعها في يده هكذا أعطيته

وهي بالفعل حقائق،  ،يعني عنده نباه، بل ذكروا أشياء قد ال يهضمها كثير من الناسويعرف يقيس الثوب، 
 هقايس وشايف طولهو أنا وهللا ما دريت و  :يمكن أن يقول ،فاألعمى الذي من هذا النوع في غاية النباهة

األلوان يدركها بعضهم، فالمسألة مسألة كيفية الحصول على  :قال بعضهمحتى  ،ولونه ،يمين ويسارو  هوعرض
دراك حقيقته بدقة، فإحقي ذا كان هذا األعمى من النوع الذي عرف بأنه أبصر من المبصرين يكفي قة الشيء، وا 

 ؟ن هذا في حكم المالمسة وله الخيار: إأو نقول ؟ن هذا يكفي: إهل نقول ،نعم ،س عرضه وطولهويقي ،اللمس
 ،ألنه اشترى بالطريقة التي جاء النهي عنها ؛، فله الخيارألنه اشترى بهذه الطريقة التي جاء النهي عنها ؟نعم

شراء لذا يرى جمع من أهل العلم أن و  ،يعطى قاعدة عامة ،وفي مثل هذه الحالة ما يترك األمر الختالف األفراد
أو  ،كمن يشتري سلعة غائبة ،فإذا اختلف الوصف له الخيار ،األعمى موقوف على اإلجازة، مثل الشراء بالصفة

ليس عند  وأن عندهم من النباهة ما ،في ظالم ال يمكنه التحقق والتأكد منها، ومنهم من نظر إلى بعض العميان
وا شراء األعمى، لكن لو ادعى أنها خرجت على مما يريدون وأجاز  واأنه يتأكد ممكانهن هذا بإ: إوقال ،المبصرين

فترض أنه يريد ثوب له ليلة العيد، جاء يشتري طيب ا ،ادعى أنها ظهرت على خالف ما يريد ،خالف ما يريد
 ،اهأعطني إي ،وهللا صوف طيب :لمسه وقال، كله صوف ،صوف ،المادة واحدة ،ثوب، فأعطي ثوب امرأة

نعم؟ كونه توصف له السلعة من قبل البائع ثم  ،هذا ال إشكال في كونه يرد ..،البيت فإذا هوووصل  ،وشاله
تأمل في السلعة ونظر فيها من جميع  اال إشكال في كونه يرد، لكن إذ أيضاً يتبين أنها على خالف الوصف هذا 

بالمالمسة؟ نعم؟ ال مثل هذا يلزم البيع إذا نك اشتريت : إهل نقول ،د الوصف مطابق، ووجووصفت له ،الوجوه
 .مطابقةالوجدت 

األصل فيها أن تكون من طرفين،  ةالصيغ كلها مفاعل ألن هذه ؛وأنبذ لك ثوبي ،أنبذ لي ثوبك "والمنابذة"
 والمزابنة تقدمت.  ،وأي ثوب نبذته علي فهو علي بكذا ،أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا

 طالب:.......



 خيار الخلف في الصفة. ترد،  ألن هناك خيار العيب فإذا وجد العيب ؛ما يملكدم الترجيع يشترط ع
 طالب:.......

خالل أربعة وعشرين ساعة  :يعني يقول ،لكن بعضهم يشترط مدة معلومة للترجيع ،ال ،ال ،إيه وين؟
لكن إذا كان ال يتمكن  ،نعم وقبل المدة صحت، ،ما عدا ذلك فال، فإذا كان يتمكن من النظر في السلعة ،ترجعه

 .وال تبين عيوبه إال بمدة أكثر من ذلك يحتاج إلى المدة الكافية ،من النظر فيها خالل أربعة وعشرين ساعة
 طالب:.......

 سلعة أخرى، نعم؟  اتهميشتري بقي
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 شمغة. ا
 طالب:.......

 ؟ستين ؟يش، فأعطى شماغ مقاس إمثالً  غ مقاس ستينأريد شما :يش؟ قاليعني إذا قيل له إ
 طالب:.......

 إيه لكن نوعية الشماغ وماركته.
 طالب:.......

بكم  :كون اإلنسان يفرط في حال الشراء ال يعذر، يعني جاء المحل قال ،اً وتبين أن في قيمته غبن
، لكن إن كان فيه عيب لك خيار العيب، ما يعذر ،يفرط... ....ثم طلع ووجده يباع ثمانين ،ةبمائ :قال ؟الشماغ

ا أن تسترسل وتشتري من غير تأمل هذا خيار الغبن، أمب هما يسوى إال خمسين يمديك ترجعإن كان فيه غبن 
 نعم؟  العهدة عليه،

 طالب:.......
 هذا األصل، ولو طالبه أللزمه بدفع القيمة، كونه ،األصل أنه يستحق القيمة ،الستبدالنعم اإللزام با

أما خيار  ،يشتري به بضاعة أخرى مما يحتاجه هذا األمر إليه، ولو ألزمه دفع القيمة للزمه إذا كان له الخيار
ال خيار خلف ،أو خيار عيب ،غبن  نعم؟  ،أو أي نوع من الخيار ،وا 

 طالب:.......
 ويش هو؟ 

 طالب:.......
يت شريط ووجدت التسجيل فيه شتر أو ا ،معته وانتهيت منهويش فيها؟ يعني أنت اشتريت شريط وس

 نعم يا سليمان.  ،ألن هذا عيب بقيمته؛وتأخذ مثله  ،إلى صاحبه هنعم تعيد رديء



ال )) :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -مارضي هللا عنه-عن ابن عباس  وعن طاوس
قال: ال يكون له  ((اضر لباد?وال يبيع ح))قلت البن عباس: ما قوله:  ((تلقوا الركبان, وال يبيع حاضر لباد

 .واللفظ للبخاري  ،متفق عليه "سمساراً 
 ...-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

 .الحديث الثاني مثله
 طالب:.......

  ؟هها ؟ويش هو
 طالب:.......
أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، أو أي ثوب أنبذه لك فهو  :هما لصاحبه: إن يقول أحدالمنابذة قلنا

 .ذاعليك بك
 الحديث الثاني الذي يليه. 

ال تلقوا الجلب، )) :-عليه وسلم صلى هللا-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هرير ة 
 .رواه مسلم ((فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار فاشتري منه يفمن تلق

عن ابن "سان وهو ابن كي "وسعن طا" :في الحديث المتفق عليه -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
والحديث  "((ال تلقوا الركبان)) :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -مارضي هللا تعالى عنه-عباس 

 .أو من البوادي إلى البلدان سواء كانت من القرى  يعني من يجلبون السلع ((ال تلقوا الجلب)) الذي يليه:
إلى السوق، والنهي عن تلقي  -مع جلبها-كبانها يعني حتى تصل هذه السلع مع ر  ((ال تلقوا الركبان))

ألن المتلقي هذا يريد فائدته  ؛السوق أهل وينظر فيه أيضًا إلى مصلحة  -الراكب–الركبان ينظر فيه إلى الجالب 
لجالب سوق، فيشتري هذه السلعة من هذا ار عن فائدة أهل ال، بغض النظر عن فائدة الجالب وبعض النظفقط

فال يستفيد ال  ،ثم يبيعها بالسوق  لب ما تستحقه من قيمة وبعض النظر عن مصلحة الجالب،قبل أن يعرف الجا
والمصلحة العامة مقدمة على  ،الجالب وال أهل السوق، والشرع نظره إلى المصالح، مصالح جميع األطراف

ألقيام وعرفوا ا المصلحة الخاصة، فيترك الجالب والركبان إلى أن يصلوا إلى السوق، فإذا وصلوا إلى السوق 
، وال يتضرر ينتفع الناس كلهم وحينئذٍ  ،ة سواء كان بسعرها أو بأقلير ثم باعوا على بينة وعلى بص ،واألسعار
ووثق به  ،مائة: سلعتك ال تستحق إال خمسثم قال هذا المتلقي ،ألنه إذا تلقي والسلعة تستحق ألف الجالب؛

ستمائة وهي تستحق ألف؟ ، أو مائة وخمسينفي السوق بخمس بيعها هذا المتلقيفهل ي ،الجالب، تضرر الجالب
أو من  ،لب صاحب السلعة من الباديةوال يستفيد أهل السوق، لكن إذا جٍذ يتضرر الجالب ئوحين ،يبيعها بألف

السوق وعرف أن هذه السلعة تستحق كذا باعها بما تستحق أو بنازل يسير  ىثم وصل إل ،بضاعتهالقرى ب
ما أن يحصل الضرر الكبير بالجالب أو ، أيرزق هللا بعضهم من بعضدعوا الناس  ،ي منهواستفاد من يشتر 

 .بأهل السوق فال، وهذا هو سبب النهي عن التلقي
يعني  ؟لة مربوطة بما يعرف به السعر؟ أو المسأخارج السوق أو من خارج البلد من ؟التلقي من أين يبدأ

حتى  ؟ما يدرون، يدرون كم تسوى  ؟لدمام وسأل كم تسوي هذهلو جاء واحد جلب عليكم بضاعة ووقف بطرف ا



ويرتفع  ،الذي يعرف به الثمن نعم؟ المقصود أال يتلقى قبل المكان ؟ينزل إلى السوق الذي هو محل البيع والشراء
أو صل إلى شارع قبل سوق  ،هذا شخص معه سمن ،نعم ،وسأل ،يعني لو قبل السوق بشارع واحد ،به الغرر
يحصل به العلم بالسعر؟ ما  ،ريال رع كله اتصاالت وأجهزة وسألهم ما يدرون ال يجي بألف والشا ،السمن

 .يحصل به حتى يصل إلى المكان الذي يعرف به السعر بحيث ال يغبن
 ،جمع راكب ويستوي في ذلك الواحد والجماعة ،ال تلقوا أصلها ال تتلقوا الركبان ((ع حاضر لباديوال يب))

نعم  ،على األقدام مشاة والب إنما يدخلون جماعة، وفي الغالب يدخلون ركبان، لكن لو جاءلكن هم في الغا
ال ما يجوز؟ ال ما يجوز على  ، واألمر جرى ون هكذاهم في الغالب يقدم ألن ؛ومعهم سلع يجوز تلقيهم وا 

 الغالب.
بل يترك البادي  باد((ل يع حاضرال يب)) ،وفيه ما فيه الذي قبله ،حاضر لباد ((لباد يع حاضروال يب))

ينزل إلى السوق ويبع لنفسه ليستفيد ويستفاد منه، لكن إذا كان ال يعرف يبيع هل معنى هذا أنه يترك وال يعان 
ته إلى السوق ثم جاء هذا الحاضر عبيع الحاضر للبادي إذا نزل بسل ؟ ألن البيععلى بيع سلعته بأجرة أو تبرع

 أبيع لك باألجرة. :نعم؟ قال ،األجرةدالل سمسار ب يرص، وأ: أبيع لك سلعتكإلى هذا الباد وقال
 ".قال: ال يكون له سمساراً  ((؟ع حاضر لباديوال يب)) :ما قوله :قلت البن عباس ،ولذا يقول ابن عباس

ال يبع حاضر لباد  :وقيد النهي باألجرة، باب ترجم على هذا الحديث -تعالى رحمه هللا-والبخاري 
غير مقابل، ومثل هذه األمور ينبغي أن بيعني من باب أنه يخدم أخاه  ،أنه لو تبرع جازنعم فدل عل  ،بأجرٍ 

لها أثر إذا نظرنا إلى  األجرةتسود بين المسلمين فيحصل بينهم التعاون من غير مشاحة وال مقابل، لكن هل 
ألنه إذا تولها  السوق؛؟ نعم؟ العلة أن يستفيد أهل ما العلة في النهي عن بيع الحاضر للبادي ؟األمرحقيقة 

استفاد الناس، وهذا البادي في الغالب لن يخسر على أي حال، هذا البادي  الحاضر الذي يعرف الثمن بدقة ما
فإذا باعه على الناس  ،أو صنع هذا األقط أو غيره ،أو استخلص هذا السمن ،هو الذي صنع هذه السلعة

نسان يتولى البيع الحاضر الذي يعرف الثمن بدقة فيستفيد فكون اإل ،كلهم حصل المراد الشرعيمنه واستفادوا 
 ن نهي البيع الحاضر للبادي، نعم؟شرعي مالبائع دون سائر الناس ال يتحقق الهدف ال

 طالب:.......
وأن التوكيل  ،من أهل العلم من يرى أن هذا الخبر منسوخ، هذا الحديث منسوخ ((ع حاضر لباديوال يب))

ومنهم من يحمل هذا النهي على قول  ،والبيع بأجرة والسمسرة هذا توكيل في البيع ،ئزفي البيع والشراء جا
أبيع لك هذا السلعة لكن ما أبيعها اآلن ألننا إذا قلنا من يسوم ما تأتي بالسعر الذي نريده  :الحاضر للبادي

تتركها عندي أيام فأبيعها لك على التراخي ليحصل لك السعر الذي تريد، ضع هذه السلعة عندي ألبيعها لك 
الصورة دون غيرها، وسواء على التدريج بأعلى من هذا السعر منهم من يحمل النهي في هذا الحديث على هذه 

، جاء في وقتها أو بيع بالتدريج كلها موجودة في أسواق المسلمين كانت الصورة األولى مجرد سمسرة تباع
 ،وقفها عندي على شان نعرضها، نعم :وقال صاحب المعرض ،جاء البادي بسيارته يبي يبعها شخص بسلعة،

تجيب  هاولو وقفنا ،ما تجيب لك عشرين ألف ،السلعةرت سكان وم؟من يس :ألنه لو قلنا ؛وقفها عندي نعرضها
 حكم هذا العرض؟ نعم؟  ؟لك ثالثين، حكم هذا البيع



 طالب:.......
ضع عندي هذه السلعة ألبيعها لك على  :بعض أهل العلم نزل النهي عن قول الحاضر :قلنا مو

ال غير جائزة؟ غير جائز  ةهذه الصورة على هذا القول جائز  ،التدريج في بيع  ةإذًا ما الصورة الممنوع ،ةوا 
جاء البادي باألقط  ، يكون له سمسار دالل بأجرة،نعم ،الحاضر على البادي، إذا عرفنا أنه يكون له سمسار
ال ما يجوز؟ هذا اهبالسمن باإلبل بالغنم ووجد شخص دالل وأعطاهن إي حاضر  أنه...... يبعهن له، يجوز وا 

ال يكون سمسار، وهل هناك فرق بين أن يكون  "وال يكون له سمسار"الحديث،  ، ينطبق عليه النهي فيباد وهذا
ترجم على الحديث  -رحمه هللا تعالى-والبخاري  ،الجمهور على أنه ال فرق  ؟أو بغير أجرة باألجرةسمسار 

أو  ،البيعليست هي مجرد  ،وكأنه فهم أن السمسرة معناها األجرة ،ال يشتري حاضر لباد بالسمسرة :باألجرة، باب
ه المسلم من ينبغي أن يعان فيمما  فيكون النهي في هذه الصورة من باب أن هذا األمر ،كما يقول الناسالداللة 

وأنه يجوز بيع  ،الصورة الممنوعة في هذا الحديث؟ يعني من يرى أن الحديث منسوخ جر عليه، فماغير أخذ أ
أو باعه على التدريج، كل هذا  ،، باعه مباشرة فيمن يزيدةأو بغير أجر  ، سواء كان بأجرةالحاضر للبادي مطلقاً 

منهم من يرى  ؟لكن هل تصح دعوى النسخ من غير معرفة تاريخ للحديث؟ نعم ،عندهم والخبر منسوخ ،جائز
ذا استنصحك فانصح له ،وهذا عند أبي حنيفة ومجاهد وعطاء ،أنه منسوخ تترك هذا  ،والدين النصيحة ،وا 

آلن في سوق الكتب وأنتم طلبة بنصف قيمتها أو أقل، اوتأخذ السلعة  ،مكن يضحك عليهاألعرابي المسكين ي
وقد يكون فيها  ،أبوهم عالم وعنده مكتبة فيها نفائس الكتب ،أحيانًا يرث الورثة كتب نفيسة من أبيهم ،علم

األثاث ك توبيع ،جوراحوا بها إلى الحرا ،فلو نزلوا بها السوق  ،هؤالء الورثة ال يعرفون قدرها ،مخطوطات
بيعها يو  موال يجي أحد يضحك عليك ،أنا أعرف هذه الكتب نفائس :لو جاء شخص قال ،المستعمل بثمن بخس

ال ما يالم؟ يعني هل تعلمون أن من أبناء العلماء من حصل منهم بعد أن مات أبوهم الذي  ،بما تستحق يالم وا 
وفيها  ،وفيها مخطوطات ،الكتب عن قيمة هذه ؟ ما يدرون عنده مكتبة عظيمة ونفيسة أخرجوها للشارع

إلى بيت هؤالء وهم ال يعلمون واشتراها بواحد بالمائة من  لو جاء شخص، وماذا ما يدرون  ،المطبوعات القديمة
فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو  يفمن تلق ،الجلب ال تلقوا)) :ويأتي في الحديث الالحق ،غبن هذا تهاقيم

 .الكتب أنها تستحق عشرة أو عشرين ضعف هم بالخيار ي لو عرف أصحاب هذهيعن ((بالخيار
 طالب:.......

 ؟نعم
 طالب:.......

 في غبن كبير هذا. 
 طالب:.......

 أي بيع؟ 
 طالب:.......

 ،فيما قرره أهل العلم ليس بغبن ،ما هو بغبن هذا، الشيء اليسير الذي ال يزيد عن الثلث ليس بغبن
بثالثمائة  :قالو لو وجدت كتاب يستحق ثالث آالف فجابه لك وراث  ،ن يرى أنه ال غبن البتةومن أهل العلم م



 }َذِلَك َيْوُم التََّغاُبِن{ ؟الغبن متى ليس بغبن هذا، الدنيا كلها ليس فيها غبن، :ريال بعشر القيمة، منهم من يقول
المقصود أن من أهل العلم  ،بت بعضهم خيار الغبنال يث ما تسوى الغبن، ولذايعني الدنيا كلها  [( سورة التغابن5)]

ذا قلنا بهذا امن يرى أن الخبر منسوخ وأما على القول بأن  ،نحل كثير من اإلشكاالت التي أوردناها، نعم، وا 
ال يكون له سمسار ال يبيعه ال بأجرة وال بغير أجرة، نعم وأيضًا ال يبع له  لباد((ال يبع حاضر )) ،الحديث محكم

إذًا نحتاج على صورة  ،والسمسرة معروفة ،المسلمون منذ قرون متطاولة وهم هذه طريقتهم ،وال بالتدريجفورًا 
من يذكر لنا صورة يمكن ينطبق عليها هذا النهي؟ يعني  ،ينطبق عليها هذا النهي، ويخرج عنه ما عداهامحررة 

طالقه؟ ال يبع حاضر لباد ههل يمكن أن يستعمل هذا النهي على عموم طيب البادي هذا ال بد أن يأتي  ،وا 
 ى شان نخلص من كلمة حاضر؟ نعم؟بأعرابي مثله يبع له عل
 طالب:.......
بد من التفاعل مع الدرس، نريد  لكن ال ،خوان يكررون مرارًا أننا نترك األسئلة الشفويةترى بعض اإل

ه في أسواق المسلمين منذ مئات ألننا في الحديث، وال يبع حاضر لباد؛ الذي عند صورة ينطبق عليها النهي
 وجود.هذا م ،ويبيعون على التدريج ،ويبيعون فوراً  ،ين والسماسرة موجودينسنين والداللال

 طالب:.......
 ويش يخشى منه؟

 طالب:.......
لنفسه فيستفيد الناس من  المالحظ في الحديث أن يبع البادي ال هو اآلن المالحظ مصلحة أهل السوق،

 ورائه. 
 .......طالب:

هنا ما عنده مصلحة البائع هذا إال األجرة، واألجرة ما  ،يتضرر صاحب السلعةالركبان لئال  تلقي ،ال ،ال
 نعم؟ ،تتغير نسبتها واحدة

 طالب:.......
، إذا نزلوا لمتلقي سلعهم بأثمان بخسةتضرر الركبان، فيشتري منهم هذا اال يقضينا من التلقي، التلقي لئ

، المالحظ في هذه الجملة أن يتولى عندنا مسألة بيع الحاضر للبادي األسعار ما في إشكال، ق وعرفواإلى السو 
هذا  ،يستفيد التاجر ويستفيد من ورائه المستهلك ،أهل السوق  ،الناس البادي بيع السلعة بنفسه ليستفيد منه

لتدريج، عندي أبيعها لك على ا : ضعهاال سميا إذا قال ،وهذا السمسار إذا توالها بنفسه ما استفاد أحد ،األصل
نفترض شخص يريد لعة، تلقى الركبان هو محتاج هذه الس ؟فرصة، نعممخٍل فيها ما هو  ،هذا ما يستفيد أحد

ة ال من أجل ضرر صاحبها لعتلقاهم من أجل السا اأنا ب الناس، ما تركوه،لو نزل السوق أخذوه  :وقال ،سمن
ترى سلعك تستحق  :وقال ،وتلقى الركبان ،هذا السمن يستحق ألف ،لالسلعة هذه تستحق ألف ريا ،في قيمتها

 لولكن يبقى أنه  ،ضرر هضرر على الركبان؟ ما في ههذا في ،دفع لك ألفا أبالسوق ألف، لكن أنا محتاج أنا ب
تزيد على تبي والثاني أيضًا محتاج  ،لم يتلقى ووصل به إلى السوق هي تستحق ألف وأنت محتاج

 نعم؟  ...؟من يأتي بصورة ،نعم كنت محتاج زد،إن  ،ال تتلقى أصالً  ،نتفي المحظورفال ي ،األلف



 طالب:.......
نما  ،يعني الحاضر ال يقصد البادي للبيع له ((ع حاضر لبادوال يب)) عرض عليه البادي أن يبيع إذا وا 

ال بعضهم ال هو ال ؟نعم ؟أنه باع حاضر لباد إذا قصده البادي عليهيعني ما يصدق  ،له جاز تمثيل بالبادي وا 
وأن الجهل في البوادي  ،فهل الوصف بالبادي من باب المثال ،يقول: أهل القرى ال يعرفون األسعار مثل البوادي

بعضهم يعمم  ،وفي حكمهم من يشترك معهم في الوصف، الذي هو الجهل ،فصار المثال بهم ،أكثر من غيرهم
من  وال تختلف مع ما مشى عليه الناس ،أن نطبق عليها الحديثلكن يبقى أن الصورة التي يمكن  ،على هذا

يوم من األيام أن أهل الحسبة في وعدم منع لهم، هل يمكن  ،وعدم كف لهم ،قرون باطالع من أهل العلم
ال خسر؟  واخل ها بـ...،بيعونتال توقفوا السيارات  :يدورون على المعارض يقولون  صاحب السيارة يبيعها كسب وا 

األمة من قرون أيضًا وال يمكن أن تتفق ما يمكن يوجد مثل هذا،  ؟د مثل هذا؟ ما يمكن يوجد مثل هذاجيمكن يو 
 لصورة التي تدخل في المنع؟ ا ما ، إذاً في المنع ةون أيضًا داخلعلى مثل هذه األمور وتك
 طالب:.......... 

 من المستفيد؟ 
 الحاضر. طالب: 

 ال؟ نعم؟ زال اإلشك ما ((وال يبع حاضر لباد))
 طالب:.......

نعم؟ يعني يقدرها  ،بحيث تكون أجرته أكثر من أجرة المثل ؟كون هو المستفيد الوحيد؟ نعميعني ي
كم  :نعم يقول ،خمسينبما يدري يقول:  ؟كم تقدر سعلتك :يعني يقول للبادي ،بتقديرين، يقدر السلعة بتقديرين

أنا  :يقول صاحبها ،عها فيمن يزيد بدل الخمسين بمائةثم يذهب بها إلى السوق ويبي ،خمسين تستحق سلعتك
يمكن أن يطبق على مثل هذا؟ فيه  ،ولي الزود ،يعني صاحبها راضي بالخمسين من األصل، بالخمسينراضي 

 نعم؟  ،بعد
 طالب:.......

 ساكن البادية.  ال، البادي ساكن البادية، هو
 طالب:.......

 نعم؟ ،بادي في الجهل بقيمة السلعة صار له حكمهمع ال األصل فيه، لكن إذا اشترك هذا
 طالب:.......

 ، نعم؟ األصليةيعني في الحوائج 
 طالب:.......

صور لنا صورة يمكن ندخلها في الحديث من  ،شيخهاه يا خوان ذا بيجي االحتكار، يا هللا يا اإلال ه
 .غير إشكال؟ يا هللا

 طالب:.......



أعرابي جاء بسمن هل يجوز أن يتولى  ،هذا جاء بسمن؟ يش عندهنشوف الشيخ و خلونا  ،لحظة ،لحظة
والسمسرة  ،حاضر بيع هذا السمن لهذا األعرابي؟ أنت افترض أن هذا أعرابي يستحي أن يرفع صوته بين الناس

وجاء واحد من الحضر يمتهن هذه المهنة  ،لو أتركه هوهللا ما أبيع :والداللة عيب عند كثير من القبائل، يقول
ال :أبيعه لك، نقول أبي :الوق في صورة واضحة  ،ال؟ النهي صريح والحديث متفق عليه حرام عليك تبيعه له وا 

يأخذ من  -رضي هللا عنه-ولذا عمر  ،له أصل ين الحوائج األصلية وغير األصليةمن هذا؟ هو التفريق ب
صلية العشر، يأخذ من وفي غير األ ،نصف العشر ةأصحاب السلع من غير المسلمين في الحوائج األصلي

الحوائج بين ون رقجة ماسة إلى الحنطة، فهم يفاألن الناس بح ؛ومن غيرها نصف العشر ،الحنطة نصف العشر
 ،أنت افترض شخص جلب تمر ،وبين الحوائج التي ال يحتاجها الناس كلهم ،األصلية التي يحتاجها الناس كلهم

يستوي الحكم  ؟نعم ؟يستوي الحكم ،رناظأو ملب تحف، وشخص جا ،أو جلب حاجة أصلية تمس إليها الحاجة
وبين تحفة من التحف أو رسم أو شغل يدوي جميل أو شيء من هذا؟ ال حاجة أصلية يحتاجها أهل البلد ين ب

 نعم؟  ،لكن نحتاج إلى ما يخرجنا من هذا اإلشكال ..،شك أن تفريقما هو  ،يستويان
 طالب:.......

"ال يكون له سمسارا"قال:  ((وال يبيع حاضر لباد?))قلت البن عباس: ما قوله:   ،ما يكون دالل ًً
 يعني الداللة من الحاضر للبادي ال تجوز لهذا الخبر.  ،يعني حسم المادة

 طالب:.......
 نعم.  ،حصل غبن إذا ؟يشهذا إذا حصل إ
 طالب:.......

 ريج. لك على التصريف بالتددعها لي أبيعها  :يعني لو قال ،طيب هذا األصل
 طالب:.......

ال  ،ا لك على الراحةهوقفها أبيع :بيعها قالي بييمثل هذا لو جاء األعرابي بسيارته  ويدخل في يدخل وا 
 ما يدخل؟ 

 طالب:.......
 ،ووقفها لي أبيعها لك على التدريج ....وراح المعرض ،لو جاء واحد من وسط البلد ومعه سيارته ،يدخل

ال ما يدخل؟ نعم؟ هذا ما هو ببادي من وسط الب  لد، يدخل وا 
 طالب:.......

 نعم؟
 طالب:.......
  ؟هها ،سيارتي أعرفها :يقول ،يعرف السعر لكن ؟للجهل بالسعر
 طالب:.......

في حسم  ،وبيعها على سعر ،خبر ما فيه ما يشير إلى مسألة تركها عند الحاضر وبيعها بالتدريجالهو 
أنه ال يمكن  ،الظاهرية والالئق بهموهو مذهب  ،بيقف عند ظاهر الحديث لي، يعني الال يبع حاضر لباد ،للمادة



لكن  ،ألن النهي عن أن يبيع الحاضر للبادي ؛لو جاء بدالل سمسار أعرابي وجعله يبيع ما في إشكال ،خالص
وهو الالئق  ،المخالفة من الحديثعلى مقتضى مفهوم  ،بيع حاضر لحاضر جائز، بيع بادي لبادي جائز

جنس السمسرة هل هو أعرابي أو  ،لكن هل يمكن أن يقال بمثل هذا أن األثر في الجنس ،ظاهريةال بمذهب
 نعم؟ ،لها أثر والحضارة وصف مؤثر في تغيير الحكم؟ ما البداوةله أثر في الحكم؟ يعني هل  ؟حاضر

 طالب:.......
كم  :األمر قبل االتفاق للحاضر أو الحاضر للبادي في أول يمثلما قال األخ تقصد، أنه قال الباد

نفسه ويقتنع به، في هذا ما قدره  ،فقط فعرف هذه الحاضر أنه يريد خمسين ،قال: خمسين ؟تستحق هذه السلعة
ر خمسين دقصاحبها  :قال ،حاضر بالتدريج أو جملة أو باإللحاف في السعي والطلب باعها بمائةالفباعه 
أن البادي جاء بهذه السلعة وقال للحاضر أو حاضر ثاني  يعني افترض أنت ؟هل هذا المقصود ،خمسين أعطيه

 يشوا  مائة ، فباعها بثالثوالزود لك ،لي مائة صف  : بع لي هذه الحاضر قال للحاضر أو البادي قال للحاضر
 ،مائةها فباعها بثالثودلل علي الي بهذه السلعة مائة والقدر الزائد لك، فحرج عليه الحكم؟ قال: صف  يكون 

 مائة؟ اذا يستحق من هذه الثالثلسمسار ما
 مائتين. طالب: 

واشترطوا على  ((المسلمون على شروطهم)) ،وهذا قول ابن عباس ؟نعم ،االتفاق ؟يشيعني هذا حسب إ
ألن األجرة المتفق  ؟لماذا ،المثلعلى أنه ليس له إال أجرة  ملكن عامة أهل العلم وجمهوره ،هذا واتفقوا عليه

فيبطل  ،مجهولة ،تزيد عن المائة عشرة عشرين ثالثين خمسين مائة مائتينيدرى ما  ،عليها في العقد مجهولة
 ويرجع بالمسألة إلى أجرة المثل.  ،المتفق عليه

 طالب:.......
  إيه طيب.

 طالب:.......
، رفها الطرفاناألجرة ما يع ؟هل يعرفه الطرفان ،لكن مع ذلك األمر المتفق عليه مجهول بينهما ،إيه
 ،تكون األجرة وهي القدر الزائد عن المائة مجهولة ،أو أضعاف المائة ،أو أقل من مائة ،تستحق مائةاحتمال 

 يعطى، نعم؟ذه المسألة إلى العرف، كم يستحق ويرجعون في مثل ه ،عليه اتفقافيبطل العقد الذي 
 ..طالب:.....

 البادية.األعراب هم سكان  ؟ويش الفرق بين األعرابي والبدوي 
 .....طالب:..

بحث في كتب أهل العلم في على كل حال لو يتبرع أكثر من واحد نحتاج إلى أن ي   ،في فرق  ما ،ال، ال
ألنه حقيقة إذا طبقناه على ما نعيشه من واقع، وما عاشه المسلمون  ؛شايخ في هذه المسألةوما قاله الم ،المذاهب

  .فنحتاج إلى هذه ،منذ قرون اإلشكال باقي
 طالب:.......

 م؟نع



 ..طالب:.....
ال ال حاضر وا  ، ال ةبادي كله الحكم واحد، إذا وجدت تهم ال إذا وجدت التهمة سواء كان أعرابي وا 

المالحظ في هذه الجملة  ((ال تقلوا الركبان)) :ارتفاع التهمة، اآلن في الجملتين السابقتينالمسألة مفترضة في 
 نعم؟  ،مصلحة الركبان

 طالب:.......
 لبهم؟ الذي يغ وه من

 ....طالب:....
ال تلقوا ))في لكن المالحظ في الدرجة األولى  ،ء، ما ينزل لهم شيلكن ما يغلبون  ،ال ما ينزل لهم شيء

حال الشرع يالحظ المصالح ق، وعلى كل الجملة الثانية مصلحة السو والمالحظ في  ،مصلحة الركبان ((الركبان
 نعم؟ ،كلها

، وتقرأ غدًا بدل المسألةأن تحضر بحوث مختصرة في هذه  إلى بقية الكالم في الحديث ئنرجلعلنا 
 األسئلة.

 طيب.
 ((الجلب ال تلقوا)) :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هرير ة 

هو تلقي  ((فمن تلقي فاشتري منه)) ،والمحمولحبول مبمعنى ال مصدر بمعنى المجلوب، مثل الحبلوهو 
فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق ))هذا المتلقي السلعة  تلقى الركبان وتلقى الجلب فاشترى  الركبان،

يعني رب السلعة أتى السوق فوجد هذا المتلقي اشتراها بنصف قيمتها له الخيار، اشتراها بثلثي  ((فهو بالخيار
يثبت في العقود ال ما  ؟بت في العقود الباطلةنعم؟ هل الخيار يث ،وهذا يدلنا على صحة العقد ،قيمتها له الخيار

لى إجازة صاحب السلعة بعد إ فهو صحيح ،ةالعقود الصحيح الخيار إنما يثبت في ،الباطلة؟ ما تحتاج إلى خيار
 لى السوق، نعم. مجيئه إ

أن يبيع حاضر لباد, وال  -صلى هللا عليه وسلم-نهى رسول هللا "قال:  -رضي هللا عنه-وعنه 
, وال يبيع الرجل على بيع أخيه, وال يخطب على خطبة أخيه, وال تسأل المرأ ة طالق أختها لتكفأ ما تناجشوا

 .متفق عليه "في إنائها
 . ((...المسلم على مُ ال يِس ))ولمسلم: 

 ال يسوم، ال يسوم.
  ؟ال يسم ؟يسمأو ال 

 نعم المثبت هكذا.طالب: 
ذا قلنا على أساس أنها ناهية،  ،ويراد منها النهي ،فهي نافية ((ال يبيع)) :مثل ((ال يسوم))نها نافية : إوا 

 نعم. 
 .((سوم المسلمالمسلم على  مُ ال يِس ))ولمسلم:  

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 



أن  -صلى هللا عليه وسلم-نهى رسول هللا " :قال"أي عن أبي هريرة صحابي الحديث السابق  "وعنه"
 وسيأتي أيضًا مزيد إيضاح. ،م فيهالوهذا تقدم الك "يبيع حاضر لباد

لنفع البائع  من غير إرادة لشرائهاالكالم في النجش، الذي هو الزيادة في السلعة ومضى  "وال تناجشوا"
 إلضرار بالمشتري.لأو 

 فتحذف الياء الثانية (ال يبع) :ولو كانت ناهية لقال ،هذه نافية (ال) "وال يبيع الرجل على بيع أخيه"
باع  "وال يبيع الرجل على بيع أخيه"اكنين، والنفي هنا يراد منه النهي، وهو أبلغ من النهي الصريح الساللتقاء 

أنا عندي لك سيارة أفضل منها بأربعين ألف،  و:فيأتي أحد ويقول لعمر  ،بخمسين ألف وزيد سيارته على عمر 
لكن بعد  ،ألنه يضمن فسخ البيع ؛هو في مدة الخيار ؟وهذا يتصور في مدة الخيار أو بعد انتهاء مدة الخيار
عندي لك سيارة  :بعد مدة الخيار وقالجاء له لكن لو  ،مدة الخيار، مدة الخيار ال إشكال فيها أنه ال يجوز قطعاً 

ال ما يجوز؟ أفضل   منها بأربعين ألف يجوز وا 
 طالب:........

د يتسبب في إحراج البائع، وق ،نعم يؤثر على نفسيته ،عشرة آالف ،الفرق خمسة آالف ،.....ال ،ال
أنت بعت سيارتك بخمسين ألف وأنا سيارتي  :لكن لو ذهب للبائع وقال له ،ويتأذى ويتظلم عندهيذهب المشتري 

ا أن يذهب إلى أم ،بأس نتفع به ال، يعني يأفضل منها مستعد أن أبيعها بأربعين ألف لو خفضت لصاحبك قليالً 
ت ، أما اآلن في الوقفي المستقبل ال بأس ري شيئاً المحرم، إذا أراد أن يشت فساد البيع هذا هوالمشتري محاواًل إ

 اإلحراج للبائع. وأيضاً  ،الحاضر هذا ما غير يورث الحزن في قلبه
أن  وامرأة ثم علم عمر  ، تقدم زيد لخطبة"أخيه ، وال يخطب على خطبةوال يبيع الرجل على بيع أخيه"

حتى يعلم أنه  ،ال يجوز له أن يخطبها ،ذهب يخطبها، ثم ًا بيقدمونني عليهعقطأنا أفضل منه  :زيدًا تقدم فقال
عنها حتى سبقتني  ، وهذه المرأة أنا غافلامرأةوهللا أنا بحاجة ماسة إلى  :ه قال لهإذا استأذن ، أو يأذن له،رد

 ثم أذن له ال كمتءمالأكثر من ني مفيها تالءأو المواصفات الموجودة  ،أو أنا أحوج منك ،وأنت لست بحاجة
والشرع حينما يصدر عنه مثل هذه  ،رد هذا ال يجوزبأس، أما أن يذهب بعد علمه بخطبة أخيه وجزمه بأنه لم ي  

وأكثر ما  ،وال بغضاء ءوال يكن بينهم شحنا ،لكي يعيشوا بتبادل المشاعر الطيبة بينهم ،إلسعاد الناسالنواهي 
 من هذه األبواب. يؤتى الناس

 شخص عنده زوجة، "في إنائها وال تسأل المرأ ة طالق أختها لتكفأ ما ،خطبة أخيه علىوال يخطب "
حتى  ،بزوج عنده امرأة ، أنا ال أرضىبد أن تطلق زوجتك األولى ال :فخطب امرأة فقالت له ،عنده أم أوالده

ال فال  .، ال يجوز لها ذلكوتضغط عليه حتى يطلقها ،تطلقها أقبلك وا 
النص فيه تصوير  ،ما الذي في إنائها؟ هذا تصوير "لتكفأ ما في إنائهاأختها  وال تسأل المرأ ة طالق"

فكأن هذه المرأة التي  ،ما في اإلناء خير واصل لهذه المرأة من هذا الزوج لما يحصل من الزوج لزوجته، وأن
 هذا اإلناء الذي تنتفع به أختها.  ما في كفأتاشترطت الطالق 
ال ) :مثل ،نها ناهيةإ :إذا قلنا ،ال يسوم المسلم أو ال يسم ((سوم أخيه م المسلم علىال يس)) :ولمسلم

يحرج عليها سلعة  ؟وال يسم أو ال يسوم المسلم على سوم أخيه، يعني هل المسألة مفترضة فيمن يزيد (يبع



إذا أو  (؟أخيهم على سوم )ال يسعشر هل يدخل في هذا باثني  :والثاني ،عشر ىبإحد :ثم يقول واحد ،بعشرة
ثم يأتي قال: ال  ،نعم؟ ركن إليه وال يطلب المزيد على ما أعطاه أخوه ؟عرف أنه ركن إليه لكن العقد لم يبرم بعد

 نعم.  ،يدخل في النهي ،أنا أزيد على هذا
 طالب:.......

 ينسحب.نعم عليه أن  ؟إذا كان ال يعلم معذور، إذا علم فيما بعد
 طالب:.......

 نعم؟  ،ن اإلثم ما عليه في األصللك ،نعم ،عليه أن ينسحب
 طالب:.......

الصالة -عليه أقوى صيغة النفي ويراد به النهي أقوى؛ ألنه في الخبر صيغة النهي خبر، والرسول 
فإذا كان هذا شأن المسلم فالبيع على بيع  ،نعم أن هذا شأنه ال يبيع على بيع أخيه ،يخبر عن المسلم -والسالم

  .، نعمالمسلمينم، إنما هو من شأن غير األخ ليس من شأن المسل
يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-األنصاري  أيوبوعن أبي 

حاكم, وال رواه أحمد, وصححه الترمذي ((ه وبين أحبته يوم القيامةفرق هللا بين من فرق بين والد ة وولدها))
 .وله شاهد ،ولكن في إسناده مقال

 :-رحمه هللا تعالى-المؤلف  يقول
يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-األنصاري  أيوبوعن أبي "

وهو  ((فرق هللا بينه وبين أحبته يوم القيامة))يعني من األرقاء في البيع  "((من فرق بين والد ة وولدها))
 ،أو هذه في بلد وولدها في بلد ،على أسرة أخرى  يع الولدعلى أسرة ويبال يبيع األم  ،ظاهر في ملك اليمين

يسعى في التفريق بينهما ليحرم كل واحد منهما من اآلخر، وهل يشمل مثل هذا الحديث المطلقة التي لها حق و 
لم تتزوج، فيسعى جاهدًا ليفرق بين الولد وأمه فيجلب على هذه المسألة بما أوتي من وسائط  ما الحضانة شرعاً 

واألصل أن الحضانة حق  ،فيفرق بينها وبين ولدها ،للحضانة بين للجهات أن األم ليست أهالً يبيان ولومن 
ن كان األصل في ملك اليمين  ،عموم الحديث؟ يدخل يدخل فيشرعي لها، يدخل في هذا أو ال يدخل،  من ))وا 

 ،حمدروه أ ((أحبته يوم القيامةبينه وبين )) الذكر واألنثىوالولد يشمل  هللا((ق فر فرق بين والد ة وولدها
وله  ،وقد اختلف فيه ،ألن فيه حيي بن عبد هللا المعافري  "في إسناده مقالولكن  ،وصححه الترمذي والحاكم

 نعم. د ضعيف، وعلى كل حال الحديث حسن، قطني بإسناحديث عبادة من الصامت عند الدار  شاهد من
 اللفظ موجود عندي. طالب: 
 نعم؟ 

 ..لي ذكرته.موجود الطالب: اللفظ 
 ويش هو؟ 
 لي هو حديث عباد ة. طالب: ال

  .حديث علي عطناأ يه إ



 طالب:.......
 بالنسبة لألوالد المملوكين؟  مثل هذا يعني ،ال ،ال

 طالب:.......
  .فإنه في معناهعطنا الحديث الذي يليه ، أ إيه ما دون التكليف

أن أبيع  -صلى هللا عليه وسلم-ي رسول هللا أمرن" قال: -رضي هللا عنه-وعن علي بن أبي طالب 
أدركهما, ))فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-فبعتهما, ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي  غالمين أخوين

وابن  دو الجار رواه أحمد, ورجاله ثقات, وقد صححه ابن خزيمة, وابن  ((وال تبعهما إال جميعاً  ،فارتجعهما
 .القطانوالطبراني وابن  حبان والحاكم

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
أن أبيع  -صلى هللا عليه وسلم-أمرني رسول هللا " قال: -رضي هللا عنه-وعن علي بن أبي طالب "

، ووالثاني على عمر  ،باع أحدهما على زيد "فبعتهما ففرقت بينهما"يقول:  ،أرقاء لكنهما أخوان "غالمين أخوين
وال شؤونهم مثلما  ،شعورهموال يراعى  ،حرار، األرقاء مشغولون بالخدمةووضع األرقاء يختلف عن وضع األ

ألنه مشغول  ؛لكن ال يتمكن هذا من رؤية هذا إال في القليل النادر ،هما في بلد واحد، فتجديراعى شؤون األحرار
 يادهم تمكينهم من زيارة أقاربهم.وليس لهم شأن يفرض على أس ،األسيادبخدمة 

 ،ارتجعهماأدركهما ف)) :فقال -صلى هللا عليه وسلم-فذكرت ذلك للنبي  ،فرقت بينهمافبعتهما ف"يقول: 
ال غير صحيح؟ غير صحيح  ((ال جميعاً وال تبعهما إ وال تبعهما إال  ،فارتجعهما))فدل على أن البيع صحيح وا 

 إلى أخره. ... وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان ،ورجاله ثقات ،حمدرواه أ ((جمعياً 
 : من يشتري الغالمين؟ التفريق هذافذهب بهما إلى السوق فقالفترضنا أن شخص عنده غالمين طيب ا
ذا ضم إلى بعض االثنين من يسوم ،الفآوهذا يستحق عشرة  ،الفآيستحق عشرة  عشر ألف أثنى  إحدى وا 
يقول  ،فقة اثنينألنه قد ال يوجد في المحل من يرغب أو يتحمل ن ؛الواحد وقد ال يزيد ثمنه مع ثمنعشر ألف، 

ثنين، األمر اليس عندي من العمل من يستحق أن اشتري  :أوالً  ،حاجتي بشخص واحد ،هللا: أنا حاجتي بواحد
هي  ، ما وجد من يشتريهما معًا، يعني ماعندي استعداد اصرف على اثنين أنا عاجز عن أوالدي وهللا ما :الثاني

 ؟من يسوم :هب بهما إلى السوق فقيلرضنا أن هذين الغالمين ذ  افت ،نعم ،بالسلع تعرض فال تمشي إال بالتفريد
ال اقال أنا وهللا عاجز عن عيالي ما أبي  :عندي إال عشرة آالف، الثاني كذلك ما، ثنين: وهللا تبيع علي واحد وا 

ال ما نفرق  ؟ويش نقول ؟نعم ؟باحتمال هذا ما هو ،بل العكس كم تعطيني وأخذ الثاني ،إال واحد ما  ؟نفرق وا 
واحد  شخص معه ثوبين وأنت ما تحتاج إال يعني أنت افترض أن ظاهر، ال نفرق ولو نزلت القيمة، نفرق هذا

واحد، لكن  التي ال يحتاج منها إال األنواعأو أحذية أو أي نوع من  ؟به أسوي يش إ وأنا :قال ،خذ الثاني :قال
لوحظ األثر النفسي عليهما فلم غالمان  انذلكن ه ،ألن أمره لصاحبه ه سهل؛لصورة أمر التفريق في غير هذه ا

هذا أنا ابي  :قالهذا  ؟بكم نبيعقيل:  ؟يعني لو تضرر ؟يصح بيعهما بالتفريق لهذا الخبر، ولو تضرر صاحبهما
 تنفق ، العشرة يا هللالكن الجميع ما أبيهم إال بعشرة ،أربعين ، وأنا ابي هذا بعشرين كم ذوالء؟بعشرين ألف لحاله

 نعم؟  ؟لمدة، ويش يسوي  على الثاني



 طالب:.......
ألن هناك من األوامر الشرعية والنواهي الشرعية ما فيه ابتالء للمكلف، شخص عنده  ؛يبيع بعشرة؟ نعم

من  :أخشاب سقوف، لو قال ،من نوع معين من نوع غاٍل جدًا يعني ؟أخشاب من نوع معين لو قال: من يسوم
وهي عشرين  ،اللوح مقدر بمليون ريال ،ةيحقيقوهذه مسألة  ،في سوقهم اللوح يمكن هو على تقديرهم هم ؟يسوم
ما  ،وهو متكلف عليه قريب من هذا المبلغ ،عرضها في السوق ما وجد من يحتاجها ،عشرين مليون  ؟بكم ،لوح

ال ما يبيع ،بمائة مليون  :قالوا ،في معبد وثني في دولة شرقية ها، اتصل عليهوجد من يحتاج نعم  ،ءابتال ؟يبيع وا 
بيهم ن: ال وهللا ما قيل، و بعشرين وهذا بعشرينهذا  ،نعم ،الواحد بعشرين :وهنا لو قال ،نعم ما يبيع ،هذا ابتالء
االثنين يمكن بعضهم  ينخو ؛ ألنه لو اجتمعوا األألنه حتى التفريد أحيانًا أنفع للمشتري من وجوه ..،جميعًا إال

ذا مرض ،ببعض بعضهم، ويلهو ل بعضيكس    ذا ،مرضه الثانيهذا  وا  شك أن  ال ،نعم ،أكل هذا طلب الثاني وا 
 صحيح، وهللا أعلم. ليس بفالعقد  اهذا ابتالء وال يجوز التفريق بينهما لهذا الحديث، ولو فرق بينهم

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،على عبده ورسولهوبارك وصلى هللا وسلم 


